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Ratkaisuvallansiirtopäätös, Vänskä Kirsi
Asianosainen /asianosaiset
Kirsi Vänskä
Selostus asiasta
Ratkaisuvallan siirto.
Päätös
Koulutuspäällikkö Kirsi Vänskän vastuu alueena on liiketoiminta-alan tiimin, liiketoiminta-alan Lieksan ja Nurmeksen koulutusyksiköiden perustutkintokoulutukset. Lisäksi
hänen vastuualueenaan on Lieksan, Nurmeksen, Kiteen, Outokummun ja Joensuun oppisopimus- ja työvoimakoulutuksena totetutettavat perustutkintokoulutukset sekä ammatti- ja erikoisammattitukintokoulutukset. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu alan henkilöstökoulutukset, tutkintoon johtamattomat koulutukset sekä muuta mahdolliset työvoima- ja oppisopimuskoulutukset.
Siirrän Kirsi Vänskälle toimivaltaani 2.11.2020 alkaen toistaiseksi päättää vastuualueensa seuraavista asioista:
1) opiskelijavalinnasta
2) opiskelijoiden opintojen väliaikaisesta keskeyttämisestä
3) opiskelijoiden eronneeksi katsomisesta
4) opiskelijoiden oikeudesta erityiseen tukeen tai vaativaan erityiseen tukeen ja tähän
liittyvistä opintososiaalisista etuuksista
5) opiskelijoiden osaamisen arvioinnin mukauttamisesta sekä ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta
6) opiskelijoiden oppimiseen liittyvistä suunnitelmista kuntayhtymän yhteisten linjausten mukaisesti
7) osaamisen arvioijien nimeämisestä
8) henkilöstön alle vuoden kestävistä palvelussuhteisiin ottamisista ja palkkauksista
täyttöluvan saatuaan
9) henkilöstön alle vuoden kestävistä virka- ja työvapaista.
Kirsi Vänskän varahenkilönä em. vastuualueella toimii Heikki Hujanen.
Tämä päätös kumoaa ratkaisuvallansiirtopäätöksen 27.1.2020 § 14.
Perustelut
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020, luku 5.
Päätöksen voimaantulo
Kuntalain mukaan päätös on lainvoimainen, mikäli päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta eikä otto-oikeutta ole käytetty oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Lisätietoja
Lisätietoja päätöksestä antaa toimialajohtaja Teemu Kokko puh. 050 342 2523 tai
teemu.kokko@riveria.fi.
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Allekirjoitus
Joensuu 2.11.2020
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Teemu Kokko
toimialajohtaja
Riveria, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala
TIEDOKSIANTO
Päätöksen nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 3.11.2020.

Tiedoksianto asianosaiselle (kuntalaki 139 §)
Asianosainen
[ ]
Lähetetty tiedoksi postitse tavallisella kirjeellä (hallintolaki 59 §)
[ ]
Lähetetty tiedoksi postitse saantitodistusta vastaan (hallintolaki 60 §)
[ ]
Luovutettu asianosaiselle _____________________________
Vastaanottajan kuittaus
[X ]
Muulla tavoin
sähköpostitse
Tiedoksi muille
hallitus, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, opintotoimisto, opiskelijapäätösten valmistelijat
Tiedoksiantaja
Joensuu 2.11.2020
Eeva Jantunen
sihteeri, Palvelut ja hyvinvointi -toimialan johto
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään kuntayhtymän hallitukselle, os. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Tulliportinkatu 3, PL 70, 80101 Joensuu, Sähköposti kirjaamo@riveria.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- ja juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitukselle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos puhevaltaa käyttää asianosaisen laillinen edustaja tai
asiamies tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

